
 
                                                                                                                                                         

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind suplimentarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.132/12.11.2020 privind 

aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învăţământul special în anul şcolar 

2020-2021 din bugetul propriu judeţean, cu încă un beneficiar la Școala Profesională Specială  

„Sfântul Stelian” Botoşani 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.12.2020, 

urmare adresei nr.1095/19.11.2020 a Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoşani, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr.17901 din 07 

decembrie 2020 privind suplimentarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani 

nr.132/12.11.2020 privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învăţământul 

special în anul şcolar 2020-2021 din bugetul propriu judeţean, cu încă un beneficiar la Școala 

Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoşani, 

 având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe  nr.17902/07 decembrie 2020, 

- avizul comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, 

activități social-culturale, sportive, tineret și de agrement; 

 - avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi 

privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

în conformitate cu prevederile art.4 şi art.13 din Criteriile generale din 7 octombrie 2011 de 

acordare a burselor din învăţământul preuniversitar de stat aprobate prin Ordinul nr.5576/7.10.2011 al 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1 – Se aprobă suplimentarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani 

nr.132/12.11.2020, privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse pentru învăţământul special în 

anul şcolar 2020/2021 din bugetul propriu judeţean, cu încă un beneficiar la Școala Profesională Specială 

„Sfântul Stelian” Botoşani, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate şi Școala Profesională Specială 

„Sfântul Stelian” Botoşani. 

  

 

                       PREŞEDINTE,                                                      CONTRASEMNEAZĂ:  

         DOINA ELENA FEDEROVICI                              SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,                             

                                                                                                     MARCEL-STELICĂ BEJENARIU 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. 149 din 17.12.2020 



 
                                                                                                                    ANEXA 

                                                                                      la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani 

                                                                                                      Nr. 149 din 17.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAŢIA 

privind bursa de ajutor social acordată din bugetul propriu judeţean, 

în anul şcolar 2020/2021 

 

 

 

Denumirea instituţiei de 

învăţământ 

Beneficiari bursă* 

- Elev - 

Cuantum/lunar 

- lei - 

Perioada de acordare 

-  an școlar - 

1. 2. 3. 4. 

1. Şcoala Profesională Specială 

„Sf. Stelian” Botoşani 

- art.13 lit.a)  

Dibu Maia Elena 150 2020/2021 

 

* Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare, în următoarele situaţii: 

     - elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o 

singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare;  

     - absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi  în liceu/învăţământ 

profesional, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat; 

    - elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale. 

       

 

 

 

 

                PREŞEDINTE,                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

     DOINA-ELENA FEDEROVICI                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                   Marcel - Stelică Bejenariu 

 

 

 


